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April 

Hej kommuninvånare! 

Vilken fantastisk månad vi har haft. April har bjudit på sommarvärme. Inledningen av 
maj har däremot kastat oss tillbaka till marsväder. Här kommer ett litet axplock av det 
jag har jobbat med under månaden som gått. 

Budgetarbete 

Som ni vet pågår budgetarbete för fullt. Vi måste vända på varje sten som finns. Vilka 
beslut som kommer är alldeles för tidigt att säga, men det viktiga är att vi tittar på hela 
vår organisation och hur vi jobbar i alla led. Hur kan vi leda vår organisation och hur 
kan vi ta ansvar tillsammans för att göra det bästa av situationen? 

Som jag skrivit tidigare pågår just nu många projekt i kommunen. Samtidigt som vi 
måste effektivisera och spara inom våra kommunala verksamheter måste vi även 
investera och möta vissa behov som vi står inför. 

Arbetsförmedlingen 

Statlig närvaro är viktigt för en kommuns attraktionskraft. Hur arbetsförmedlingens 
närvaro kommer att se ut i Hagfors kommun är fortfarande oklart. Under månaden 
har jag haft möte med chefer på arbetsförmedlingen om vad som ska hända med 
kontoret i Hagfors. Vi har diskuterat kommunens kontor, statens servicecenter, och 
hur vi ska jobba med dem som står längst från arbetsmarknaden. Vi diskuterade också 
det faktum att det inte kommer att finnas något lokalkontor på Klarälvdalssidan. Vi 
har stora utmaningar när det gäller att få arbetskraft till vår kommun och det är viktigt 
att få människor i sysselsättning. Som jag skrivit förut har vi idag många jobb att 
erbjuda i vår kommun. Alla måste nu ta ett stort ansvar i denna fråga. Jag hoppas 
verkligen att staten tar sitt ansvar och ser vikten av statlig närvaro i landets alla delar 
och inte bara i storstäderna. 

Ändring av elevupptagningsområden 

Den 15 april belslutade kommunstyrelsen om att ändra elevupptagningsområdena så 
att barn som bor i Uddeholm ska gå i förskola och mellanstadiet i Råda skola, och sen 
högstadiet vid Kyrkhedens skola i Ekshärad. Detta gäller barn som ska påbörja sin 
skolgång och inte de som redan går på ÄBC. Den här frågan handlar vad som är bäst 
för samtliga skolor i vår kommun och målet är att det ska finnas fyra bra och attraktiva 
skolor. 

Det är viktigt att vi skapar en bra kvalité, fin arbetsmiljö och framförallt likvärdighet 
vad gäller utbildning och sociala lärmiljöer i samtliga av våra skolor. Jag förstår såklart 
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föräldrar som bor i Uddeholm att det kan upplevas problematiskt då man har ett barn 
på ÄBC och ett annat barn som ska börja i Råda. Det är klart att det blir en del logistik 
kring det här. Det förstår jag verkligen. Men det är min förhoppning att detta kommer 
leda till en bra utveckling i framtiden. 

Näringsliv 

Tillsammans med kommunens utvecklingsenhet har jag deltagit i en träff med 
skogsentreprenörer och åkeriägare. Vi hade ett mycket trevligt möte på hotell Monica. 
Även inom det här området är det utmaningar att hitta rätt kompetens. 

Utöver denna träff så har vi varit ut på flera företagsbesök, bland annat till två företag 
som är baserade i vackra Sunnemo. Du kan läsa mer om våra företagsbesök under 
“Arbete & Näringsliv” på hagfors.se (länk). 

Jag har också träffat Arbetsmarknadsrådet för norra Värmland. I rådet ingår 
representanter från näringslivet, arbetsmarknadsenheten, arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och kommunala politiker. De kommuner som ingår i denna 
samverkan är Kil, Forshaga, Sunne, Torsby, Munkfors och Hagfors. På mötet 
diskuterar vi näringslivets behov inom olika områden. Vi diskuterar de utmaningar vi 
står inför när det gäller ökat underhållsstöd, hur arbetslösheten ser ut i våra 
kommuner och vilka olika åtgärder som måste vidtas för att få så många människor 
som möjligt rustade för arbetsmarknaden. Här finns och kommer finnas stora 
utmaningar framöver då många står långt från arbetsmarknaden. 

Här gäller det att staten ser till att det finns medel så vi kan ta hand om dessa 
utmaningar så att det inte blir kommuner med redan stora utmaningar som får än 
större utmaningar att hantera. 

Trygghetsboende 

Kommunen har skrivit på ett samarbetsavtal med Riksbyggen som ska starta en 
projektering av ett nytt Trygghetsboende 65+. Projekteringen ska ta fram ett underlag 
som politiken ska ta ställning till innan det blir ett beslut om ett bygge. I 
projekteringen ska det tas fram hur huset och lägenheterna ska se ut, vilken standard 
lägenheterna ska ha och vilken hyra blir det på lägenheterna. 

Vi pratar här om en nybyggnation. Därför blir det helt andra kostnader att bo i det här 
huset än mot andra typer av bostäder som vi inom kommunen har att erbjuda. Jag tror 
dock att det är viktigt att vi får till ett nytt boende. Vi måste få till en större rörlighet på 
vår boendemarknad så att vi frigör hus så vi har något att erbjuda människor som vill 
flytta hit. 

Boenden kommer att hyras ut genom en kooperativ förening. I föreningen kommer 
representanter från kommunen, Riksbyggen och seniorhusföreningen att sitta. 
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Rally Sweden 

Rally Sweden ger en hel del till kommunen. Företag som bedriver turism får sina 
boenden uthyrda under denna helg. Rallyt ger stora pengar till föreningar som är med 
som funktionärer och rallyt är en fin marknadsförening för bygden. Även många 
handlare och restaurangägare får sälja lite mer under denna helg. 

Hagfors kommun har tidigare bidragit med ca 450.000:- kronor per år till Rally 
Sweden, där avtalen tidigare varit skrivna på tre år. Under april har jag träffat Glenn 
Olsson är vd för Rally Sweden. Glenn jobbar just nu med att få in pengar inför det nya 
kontrakt han hoppas kunna skriva under ganska snart. Det var ett oerhört intressant 
möte som också gav en liten inblick i vilken enormt stor apparat rallyt är. 

Hur långt avtalet blir mellan Rally Sweden och promotorn är inte klart än, men Glenn 
hade förhoppning om att få till ett nytt avtal ganska snart. Sen får vi se var kommunen 
landar i sitt sponsrande. 

Besök vid Råda skola 

Under månaden har jag även fått möjligheten att besöka bygget ute vid Råda skola. Jag 
måste säga att det var en bra känsla vi möttes av. En helt ny småskola som håller på att 
byggas. En skola som kommer erbjuda de senaste tekniska lösningarna med mera. Nu 
startas även tankarna kring nästa etapp som innebär att skolan ska byggas till en F6 
som beslutades hösten 2018. Jag är helt övertygad att det här kommer att bli riktigt 
bra. Man kommer även att renovera och förbättra idrottshallen och ge skolgården ett 
välbehövligt ansiktslyft. 

SmåKom- De små kommunernas samverkan 

Småkom är ett nationellt nätverk som består av 70 små kommuner som har mindre än 
12000 invånare. Jag har deltagit i en Småkom- konferens som hölls i Vadstena och att 
komma iväg på såna här konferenser är oerhört värdefullt. Här får man inblick i hur 
andra kommuner jobbar och man knyter många nyttiga kontakter. Det pratades 
mycket om digitalisering. Vikten av digitalisering inom skola, vård m.m. Civilminister 
Ardalan Shekarabi pratade om hur man från regeringens håll jobbar med att behålla 
statlig verksamhet ute i kommunerna. 

Bland annat har länsstyrelserna har fått i uppdrag att kartlägga alla kommuner och 
hur många statliga verksamheter vi har i varje kommun och att det finns ett förslag på 
ett förändrat utjämningssystem. Systemet bygger på att skapa balans i välfärden för 
hela Sverige. Att rika kommuner får ge mer till glesbygdskommuner så vi kan behålla 
välfärden även där. SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tittat på utredningen 
och tyckte den var bra. 

Utredningen är nu ute på remiss och man hoppas att man kan ta ett beslut i frågan 
inför 1/1 2020. Om det är möjligt eller ej återstår att se. 
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Skulle den här förändringen ske så kommer det att vara bra för vår kommun. Det är 
bara å hålla tummarna! 

EU valet närmar sig 

Det är snart dags för att gå och rösta igen. Den 26 maj är det val till 
Europaparlamentet. Jag tycker att det är oerhört viktigt att alla som kan utnyttjar sin 
demokratiska rättighet och privilege som det är att ha möjligheten att lägga sin röst 
och vara med och påverka. Så kom igen, läs på om EU-valet och gå iväg och rösta 
söndag 26 maj. En röst är en röst vilket val du än gör i EU valet. 

Mârten på gång i maj 

Detta år kommer du att kunna träffa representanter från kommunen på Lions 
vårmarknad. Flera verksamheter kommer vara på plats så ta tillfället i akt att prata 
lediga jobb, Hagforsstrategin eller vad som helst som berör dig som invånare i 
kommunen. 

Det känns jättebra att marknaden kan leva vidare. Jag har haft en mycket bra dialog 
med Sten-Åke som är ordförande i Lions då jag hörde att det var osäkert om det skulle 
bli någon marknad. Jag pratade även med några köpmän som sa att marknaden 
betyder mycket för dem rent ekonomiskt. Så utifrån det här är jag jätteglad att 
marknaden blev av även i år och att kommunen deltar. 

Ditt kommunalråd, 
Jens Fischer 
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